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Expedient: 2017/15/01.03.00 -Ple

Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 30 de gener de 2017.
A les vint hores i trenta minuts, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple
de l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària acctal. Rosa C. Clivillé Segarra, a l'efecte de celebrar sessió
ordinària.

Maria Lluïsa Prat Boneta
Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

06/02/2017 Alcaldessa

Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau

( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC – CP )
( PSC - CP )
(PSC – CP)
( PSC - CP )

La regidora Sra. Sara Millas Pérez no assisteix i excusa la seva absència per motius
personals.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia 30 de novembre de 2016, segons preveu l'art. 91.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa
pregunta si algun membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de
la mateixa.
Atès que no es formula cap objecció a l’acta aquesta resta aprovada per unanimitat dels
regidors presents a la sessió, que són nou.
2. Presa de possessió del Sr. Oscar Flores Alarcia com a regidor de l’Ajuntament
d’Alcoletge, en substitució de la Sra. Georgina Pascual González.
Atès que el ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de
2016, va prendre coneixement de l’escrit de renúncia voluntària al càrrec de regidora de
l’Ajuntament d’Alcoletge de la Sra. Georgina Pascual González, del partit ERC-Acord
Municipal, presentada el 21 de novembre de 2016, en els termes de l’art. 9.4 del RD 2568/1986
de 26 de novembre,
Atès que en aquella mateixa sessió es va acordar, entre d’altres, que es donés trasllat d’aquest
acord a la Junta Electoral Central a fi i efecte que trametés les credencials del Sr. Oscar Flores
Alarcia, en tant que candidat que ocupava el lloc immediatament posterior a la llista del partit al
qual va concórrer la regidora que ha renunciat al seu càrrec (ERC-AM), en les darreres
eleccions municipals, celebrades el 24 de maig de 2015,
Atès que aquest acord fou notificat a tots els interessats en l’expedient,
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ACTA NÚMERO 01/2017

06/02/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta
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Segon .- Acceptar la presa de possessió del SR. OSCAR FLORES ALARCIA, en el càrrec de
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE pel partit ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL, en substitució - per renúncia - de la Sra. Georgina
Pascual González.
Tercer.- Prendre el corresponent JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC de REGIDOR,
d’acord amb la fórmula legalment establerta, per la qual cosa la Sra. Alcaldessa pregunta, al Sr.
Oscar Flores Alarcia, el següent:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor de l'Ajuntament d’Alcoletge amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?».

Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental

El regidor respon: Si prometo
Quart.- A l’empara dels acords adoptats la Corporació Municipal acorda donar possessió del
seu càrrec, com a nou Regidor de l’Ajuntament d’Alcoletge al Sr. Oscar Flores Alarcia, per la
qual cosa, s’incorpora a la sessió d’aquest ple municipal.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Junta Electoral Central així com a l’Administració
Estatal i Autonòmica per tal de modificar les dades disponibles dels regidors d’aquesta
Corporació.
Sisè.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi.
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Primer.- Examinar la credencial lliurada per la Junta Electoral Central relativa a les eleccions
locals 2015 per la qual es designa REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE al SR.
OSCAR FLORES ALARCIA, per estar inclòs en la llista de candidats presentada per
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL a les eleccions
locals de 24 de maig de 2015, en substitució, per renúncia, de la Sra. Georgina Pascual
González.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Vistos aquests antecedents i d’acord amb la documentació que obra en l’expedient, la Sra.
Alcaldessa formula la següent PROPOSTA D’ACORD:

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

Atès que s’ha donat compliment, per part del Sr. Oscar Flores Alarcia, de les obligacions
establertes a l’empara de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de règim electoral general així
com l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concret en relació a l’obligació sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, juntament amb una
declaració dels seus bens patrimonials,

Codi Segur de Validació

Atès que s’ha notificat fefaentment a l’interessat la recepció, per part de l’Ajuntament, de dita
credencial, per tal que pugui procedir a prendre possessió del seu càrrec de Regidor de
l’Ajuntament d’Alcoletge,

Url de validació

Atès que l’Ajuntament d’Alcoletge ha rebut en data 28 de desembre de 2016 (RE 2567) la
credencial acreditativa de la condició de regidor electe a favor del candidat, Sr. Oscar Flores
Alarcia, al quals correspon cobrir la vacant produïda per la renúncia de la Sra. Georgina Pascual
González,
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En aquest moment el Sr. Oscar Flores Alarcia, s’incorpora a la sessió del Ple amb la
condició de Regidor de l’Ajuntament d’Alcoletge, pel partit ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, als efectes de debatre la
resta de punts de l’ordre del dia .
3. Determinació de càrrecs electes amb dedicació parcial a l’Ajuntament d’Alcoletge i
sistema de retribucions.
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Per Provisió d'Alcaldia, es va iniciar de l'expedient de reconeixement de dedicació
exclusiva o parcial als membres de la Corporació.
SEGON. Consta en l’expedient tramitat informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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06/02/2017 Alcaldessa

TERCER. Per part de l’alcaldia s’ha elaborat una memòria-proposta sobre aquest assumpte.
QUART. S’ha emès, tanmateix, informe d’intervenció sobre l'existència de consignació
suficient i adequada al Pressupost municipal vigent per atendre a les retribucions dels càrrecs
proposats.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— La Disposició Addicional norantena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals d'Estat.
— L'article 13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— L'Ordre de 12 de març de 1986 sobre Alta i Cotització al Règim General de la Seguretat
Social dels membres de Corporacions Locals amb Dedicació Exclusiva.

Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació,
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, la Sra. Alcaldessa formula al Ple de la Corporació, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Determinar que els càrrecs que s’indiquen, amb motius de les funcions vinculades a
la gestió de les àrees atribuïdes, que implica la direcció, gestió i supervisió ordinària dels
assumptes relacionats amb cadascuna d’elles, incloent les facultats de realitzar estudis i
propostes sobre els assumptes que es plantegin en relació a diària, sens perjudici de considerar
especialment les competències atribuïdes per llei als Tinents d’Alcalde, realitzin les seves
funcions en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, amb les retribucions que s’indiquen, les quals es
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Sotmesa la proposta a votació aquesta es aprovada per tots els regidors presents que son 9 i,
aquest, aprofiten per felicitar al regidor Sr. Oscar Flores per el càrrec que enceta i li desitgen
molta sort en les funcions que siguin responsabilitat de la regidoria que assumeixi.

Sra. Ma. Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer

Maria Lluïsa Prat Boneta
Rosa Carme Clivillé Segarra
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Signatura 2 de 2

06/02/2017 Alcaldessa

Sr. Josep Ma. Pifarre Sobrevals

Sr, Oscar Flores Alarcia

ÀREA D’URBANISME I
OBRES
i
AREA
D’ESPORTS
AREA DE CULTURA I
TURISME
Regidor i
ÀREA D’AGRICULTURA,
I
1r
Tinent MEDI AMBIENT
d’Alcalde
SERVEIS
Regidor i
ÀREA
DE
3r
Tinent COMUNICACIÓ,
d’alcalde
GOVERN,
PROMOCIO
ECONOMICA I HISENDA
Regidor
AREA
D’EDUCACIÓ,
FESTES I JOVENTUT

14,5

5.800,00

483,33

13,5

5.400,00

450,00

13,5

5.400,00

450,00

13,75

5.500,00

458,33

13,5

5.400,00

450,00

SEGON.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província l'Acord del Ple, a
l'efecte del seu general coneixement.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
(www.alcoletge.cat)
TERCER.- Notificar aquest Acord als interessats i al Servei de personal i intervenció perquè en
prenguin coneixement i efectes.
QUART.- Tramitar, de forma simultània, la modificació de les Bases d’Execució del pressupost
a l’empara dels antecedents exposats.
Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova amb el vot a favor dels 10 regidors presents.
4 Aprovació del pressupost general municipal 2017.
Atès que l’art. 164 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals elaboraran i
aprovaran anualment un pressupost general, d’acord amb el contingut previst a l'esmentat
article,
Atès que l’art. 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
preveu que el pressupost de l’entitat local serà format pel seu President i estableix quina ha
d’ésser la documentació que s’unirà al mateix, entre les quals hi figuren les seves bases
d’execució que s’aprovaran conjuntament amb aquest,
Considerant que s’ha formalitzat d’acord amb el que estableixen els articles anteriors i
disposicions concordants, el projecte de pressupost general municipal per a l’any 2017, que
compren únicament el de l'Ajuntament,
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Regidor i
2n
Tinent
Alcalde
Regidora

Import brut
Import brut
mensual
any (€)
( 12 mesos )

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Sr. Josep. Ma. Gras Charles

Àrea/Àrees

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

Càrrec

Codi Segur de Validació

Nom i cognoms

Dedicació
parcial
proposada
(%)

Url de validació

percebran en DOTZE MENSUALITATS, corresponents als diferents mesos de l’any i, donarlos d’alta en el règim general de la Seguretat Social amb efectes a partir del mes de gener de
2016 (inclòs), havent d’assumir la Corporació el pagament de les quotes empresarials que
corresponguin.
La dedicació parcial s’estableix a partir d’una previsió de dedicació exclusiva de 40 hores
setmanals.

06/02/2017 Alcaldessa

Regla despesa liquidació 2016 (PREVISIÓ)
Regla despesa pressupost 2017
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi
hagi finançament

Maria Lluïsa Prat Boneta
Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

1.967.998,19
1.967.057,51
940,68
219.507,46

940,68
2.229.940,68

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017, d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, el qual
ofereix el següent resum per capítols:
INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX
TOTAL
DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

DESPESES PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA

2017
1.028.617,91
8.000,00
419.598,05
712.228,44
37.800,00
0,00
22.755,60
0,00
2.229.000,00
2017
617.600,00
1.144.300,00
700,00
133.400,00
11.200,00
Pàgina 5 de 14

e7d30b6a81a14e09bcd07a1e8fa9873d001

Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost per l’Ajuntament, per import de
2.229.940,68 €, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció sobre el compliment
de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa i segons quadre
adjunt:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Considerant aquests antecedents i vist el que disposa l’art. 22.2 (e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; així com l’art. 52.2 (f) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Sra. alcaldessa formula al Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

Considerant que es respecta la regla de despesa en els termes que consten en l’expedient
administratiu tramitat i en els informes d’intervenció que obren en l’expedient,

Codi Segur de Validació

Igualment l’art. 12 de la LOEPSF determina el càlcul de la despesa computable la qual s’ha
considerat en base a les previsions de la liquidació de l’exercici 2016 i els ajustos pertinents,

Url de validació

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Maria Lluïsa Prat Boneta
Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental
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06/02/2017 Alcaldessa

En cas que no se’n presenti cap, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense
necessitat d’adoptar nou acord. En cas contrari, el Ple de l’Ajuntament disposarà del termini
d’un mes per resoldre les reclamacions presentades. Tot això a l’empara del que preveu l’art.
169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè- Fer tramesa al Butlletí Oficial de la Província, d’un resum per capítols del pressupost
general municipal, així com una còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i Autonòmica, cas
que aquest esdevingui definitivament aprovat, d’acord amb el que preveu l’art. 169.3 i 4 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. Alcaldessa comenta que aquest tema es va
tractar en el decurs de la darrera Junta de Portaveus i, en definitiva, el més important a destacar
és que aquest pressupost és el que, avui per avui, es pot aprovar tenint en compte la regla de la
despesa establerta d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i, prenent en consideració les previsions de liquidació del pressupost de 2016. Es
tracta d’un pressupost molt similar al 2016, amb un petit increment en funció dels majors
ingressos previstos .
En aquest sentit cal tenir en compte que, com sigui que les despeses de personal i despeses de
béns corrents i serveis són les que són i es tracta de despeses que s’han d’assumir –
necessàriament – el marge que deixa és el que permet atendre altres actuacions i, sobretot,
inversions.
Això no vol dir, però, indica la Sra. Alcaldessa que durant l’any 2017, si es considera adequat i
necessari fer una altra inversió o inversions més importants, es pogués dur a terme una
modificació pressupostària sens perjudici que, per tema del compliment de la regla de la
despesa, fos necessari aprovar un pla econòmic i financer.
El regidor Sr. Iglesias, pregunta per la partida de festes, la qual ha estat incrementada 20.000
euros en relació a l’any passat.
La Sra. Alcaldessa, li comenta tal com ja va exposar a la Junta de Portaveus, que després de
diferents reunions amb l’Associació Alcoletge Jove, van coincidir que fora millor que
l’Ajuntament contractes directament amb càrrec a la partida de festes els grups destinats al
joves. Els joves seran els que proposaran els grups a contractar i l’Ajuntament els contractarà
directament, d’aquesta manera es facilitarà la gestió de l’Associació.
Aquest és el motiu de l’increment de la partida, l’import de 20000 euros que es donava als
Joves en concepte de subvenció i que figuraven a la partida 333 480.00 del capítol IV ara han
passat a la partida 338.626.99 del Capítol II.
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Quart.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del pressupost general municipal per a
l’any 2017, amb les seves bases d’execució, pel termini de quinze dies, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que
els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin adients.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Tercer.- Aprovar inicialment les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
MUNICIPAL D’ALCOLETGE 2017, que consten de forma annexa, així com la resta de
documentació que conforma aquest expedient.
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319.000,00
2.800,00
0,00
2.229.000,00
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INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
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Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX
TOTAL

06/02/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 2 de 2

06/02/2017 Secretari accidental
Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

Atès que l’art. 22. 2 (e) de la Llei de Bases i del Règim Local, així com l’article 52.2 (f) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, estableixen que la competència per a l’aprovació del pressupost
municipal esdevé del ple de la Corporació,
Atès, tanmateix, que l'art. 22.2 (i) de la Llei de Bases i del Règim Local i l'art. 52.2 (j) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen al ple de la Corporació la competència en
matèria d’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, així com la
determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels
funcionaris i el nombre i règim de personal eventual, tot això en els termes establerts per la
legislació sobre funció pública local,
Atès que l'Ajuntament d'Alcoletge ha procedit a efectuar un anàlisi i redistribució de les
funcions dels llocs de treball d’aquesta Corporació, a l’empara de les seves necessitats actuals,
Atès que es manté el criteri relatiu a l’equiparació a nivell de sous i complements retributius del
personal laboral fix existent en aquesta Corporació, al grup de funcionaris equivalent al lloc de
treball ocupat en cada cas, en els termes fixats a l’art. 71 del Reglament General d’ingrés del
Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat,
Atès que d’acord amb el que estableix l'art. 22.1 (i) de la Llei de Bases del Règim Local així
com l'art. 52.2 (j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple de la Corporació, aprovar la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la Corporació,
Considerats aquests antecedents i vist que s’ha configurat la plantilla i la relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, en els termes que exigeix l'art. 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
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Atès que d’acord amb els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local així com l'art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es preveu que els ens locals han
d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, la seva plantilla de personal, que haurà de
comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal i formaran, igualment, la
relació de llocs de treball de llur organització, d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat i de
desenvolupament de la Generalitat,

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

5. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal 2017.

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta.

Codi Segur de Validació

Sotmesa la proposta a votació ofereix el següent resultat:
Vots a favor: Sra. Maria Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carme Lladós, Sr. Josep Ma.
Mateu, Sr. Josep Ma. Pifarré, Sr. Oscar Flores Alarcia.
Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada.

Url de validació

El regidor Sr. Iglesias, manifesta que entén aquesta opció donat que la gestió actual de les
festes per l’Associació estava bastant desvirtuada de la idea originària.
L’alcaldessa manifesta que d’aquesta manera s’obtindrà un pressupost real i en conjunt de la
festa major i als joves se’ls ha deixat una petita quantitat de subvenció i la gestió de la barra de
la festa destinada als joves per tal que així puguin fer diners i d’aquesta manera finançar
activitats de l’entitat.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030
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Primer.- Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball corresponents a
l'Ajuntament d'Alcoletge, per a l’any 2017, formulades en els termes que a continuació es
detallen:
1.- PLANTILLA ORGÀNICA
A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
1.

Funcionaris Habilitació Nacional

Núm. places

Denominació

Grup

CD

CE

1

Secretari – Interventor

A1

29

Si

Grup
C1

CD
22

CE
Si

2. Escala Administració General
2.1. Subescala Administrativa

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 2 de 2

06/02/2017 Alcaldessa

Núm. places
1
B)

Denominació
Administratiu

PERSONAL LABORAL INDEFINIT ( EQUIPARATS )

1. Escala Administració General
1.1. Subescala Auxiliar Administrativa
Núm.
places
1
1

Denominació

Grup

CD

CE

Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu

C2
C2

16
16

Si
Si

1

Auxiliar Administratiu

C2

12

Si

1

Auxiliar Administratiu

C2

12

Si

1

Auxiliar Administratiu

C2

12

Si

1

Auxiliar Administratiu

C2

12

Si

2. Escala Administració Especial

Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental

2.1. Subescala Serveis Especials
Núm.
Places

Denominació

Grup

CD

CE

1
1
1
1
1
1

Tècnic diplomat
Tècnic superior
Tècnic superior
Tècnic superior
Tècnic superior
Peó oficis.
Encarregat Serveis diversos.
Peó oficis.
Encarregat Serveis diversos.
Peó oficis. Serveis diversos.
Peó oficis. Serveis diversos

A2
C1
C1
C1
C1
E /Agrup. Prof.

18
13
13
13
13
14

Si
Si
Si
Si
Si
Si

E /Agrup. Prof.

14

Si

E /Agrup. Prof.
E/Agrup. Prof.

10
10

Si
Si

1
1
1
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Url de validació

reguladora de les Bases del Règim Local i l'art. 283 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:

2.- RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
1.

Funcionaris Habilitació Nacional

Núm.
Ordre

Lloc de Treball

Grup

CD

Titular

Provisió

1

Secretari – Interventor

A1

29

Mª Jesús Pena Navarra

Concurs.

2. Escala Administració General

Maria Lluïsa Prat Boneta
06/02/2017 Secretari accidental

Signatura 2 de 2
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2.1. Subescala Administrativa
Núm.
Ordre

Lloc de treball

Grup

CD

Titular

Provisió

1

Administratiu

C1

22

Rosa del Carme Clivillé Segarra

Promoció
interna.
Concurs.

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT ( EQUIPARATS )
1. Escala Administració General
1.1. Subescala Auxiliar Administrativa
Núm.
Ordre
1
2
3
4
5
6

Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

Denominació

Titular

Provisió / Tipus de contracte

Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu

Mª Jesús Ballabriga Ribera
Mª Rosa Mateu Palau
Goretti Alberich Prat
Gemma Vilasetrú Aresté
Ramona Serés Ortega
M. Angels Vilalta Salvia

Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal
Consolidació c. Temporal
Consolidació c. Temporal
Consolidació c. Temporal
Consolidació c. temporal mitja
jornada

2. Escala Administració Especial
2.1. Subescala Serveis Especials
Núm.
Ordre

Denominació

Titular

Provisió

1

Tècnic diplomat

Montserrat Ruiz Ríos

Consolidació c. temporal

2

Tècnic superior

Núria Gómez Camps

Consolidació c. temporal

3

Tècnic superior

4

Tècnic superior

Emma
Ma.
Hernández Consolidació c. temporal
Sánchez
Carla Fernandez Vera
Consolidació c. temporal

5

Tècnic superior

Núria Trepat Baiget

Consolidació c. temporal

6

Peó oficis.
Encarregat Serveis diversos.
Peó oficis.
Encarregat serveis diversos.

Josep C. Tomás López

Consolidació c. temporal

Robert Satorra Vilalta

Consolidació c. temporal

7
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Si
Si
Si
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10
14
13
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E/Agrup. Prof.
C1
C1

Codi Segur de Validació

Peó oficis. Serveis diversos
Tècnic Superior. Turisme
Tècnic superior

Url de validació

1
1
1

Peó oficis. Serveis diversos

Djamel Mazouz

Consolidació c. temporal

10

Peó oficis. Serveis diversos

Josep M. Ferrando Solé

Consolidació c. temporal

11

Tècnic superior. Turisme.

Carles de la Torre Viladegut

Consolidació c. temporal

12

Tècnic superior

Montse Mallo Álvarez

Consolidació c. temporal

Segon.- Exposar al públic, mitjançant anunci al tauler de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província, l’acord d’aprovació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball de la
Corporació per a l’any 2017.
Tercer.- Acordar la publicació íntegra de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Butlletí
Oficial de la Província, un cop definitivament aprovat el pressupost municipal, juntament amb
el resum per capítols d’aquest i notificar-ho a l'Administració estatal i autonòmica, en els termes
previstos per la normativa vigent.
Posada la proposta a votació aquesta s’aprova amb el vot a favor dels 10 regidors presents a la
sessió plenària.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 2 de 2

06/02/2017 Alcaldessa

6 Informes d’alcaldia
Informació de la relació de factures al ple.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
donarà compte, específicament, dels decrets d’alcaldia que s’hagin dictat i que es
refereixin a l’aprovació de factures.
Tanmateix, es donarà trasllat, a tots els regidors del detall concret de les factures que
siguin aprovades per cadascun d’aquets decrets.
Així doncs, la Sra. alcaldessa, manifesta que – fins a la data – i en matèria d’aprovació
de factures s’han dictat els decrets següents:



Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental



Decret 229/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 14, per un import
total de 77.063, 07 €
Decret 233/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 15, per un import
total de 25.508, 73 €.
Decret 8/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 16, per un import
total de 43.139,70

Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquest decret.


Informació de les retribucions dels membres de l’equip de govern.

La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
Pàgina 10 de 14
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Consolidació c. temporal

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

Xavier Pifarré Jaumet

Codi Segur de Validació

Peó oficis. Serveis diversos

Url de validació

8

Codi Segur de Validació
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En aquest sentit es fa constar que, les retribucions brutes que es corresponent als mesos
de novembre i desembre de 2016 són les següents:

Nom
Ma. Lluisa Prat
Josep Ma. Gras
Ma. Carme Lladós
Josep M. Mateu
Josep M. Pifarré
Georgina Pascual

nov-16
0,00
441,00
420,00
378,00
483,00
0,00
1.722,00

dic-16
0,00
441,00
462,00
336,00
378,00
0,00
1.617,00

Maria Lluïsa Prat Boneta
Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

06/02/2017 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

06/02/2017 Alcaldessa

Així mateix es fa constar que s’ha procedit a liquidar els imports establerts en concepte
d’assistències a plens, juntes de portaveus i comissions, dels membres de la Corporació, segons
el detall següent:
ASSISTÈNCIES
2016
MARIA LLUÏSA
PRAT
JOSEP MARIA
GRAS
M.CARME
LLADÓS
JOSEP MARIA
MATEU
JOSEP MARIA
PIFARRÉ
GEORGINA
PASCUAL
SEBASTIÀ
RIBES
JOSEP
CARVAJAL
XAVIER
IGLESIAS
NÚRIA MIRADA
SARA MILLAS
TOTAL

PLENS

PORTAVEUS

COMISSIONS

TOTAL

IMPORT

8

8

1

17

340,00

8

7

0

15

300,00

8

0

0

8

160,00

8

7

0

15

300,00

8

0

1

9

180,00

8

0

0

8

160,00

8

8

0

16

320,00

8

0

0

8

160,00

5
8
7
84

0
0
0
30

1
0
1
3

6
8
7
117

120,00
160,00
140,00
2.340,00

Tots els regidors presents a la sessió resten assabentats del contingut d’aquesta informació.
La senyora alcaldessa, explica als regidors que per diferents circumstàncies que han coincidit a
la vegada no s’ha pogut preparar la informació de les gestions o actuacions realitzades per
informar al Ple tal com és costum, però que ja s’està treballant en la elaboració del butlletí
informatiu que recollirà totes les actuacions semestrals de la gestió municipal.
7. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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donarà compte, específicament, de les retribucions percebudes pels membres de l’equip
de govern arran de la gestió municipal i en els termes establerts en el cartipàs municipal.

Maria Lluïsa Prat Boneta

06/02/2017 Alcaldessa
Signatura 2 de 2

06/02/2017 Secretari accidental
Rosa Carme Clivillé Segarra
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D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
*Decret 213/2014. Cessió gratuïta de Miquel Riera Cortasa a favor de l’Ajuntament dels
nínxols 122-151 del Cementiri municipal.
*Decret 214/2016. Acordant tràmit d’audiència PEMUS 3 i 4 i ratificació PEMUS 5 i 6
*Decret 215/2016. Resolució per la qual s’acorda l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut obra
Tossal de l’Agustinet.
*Decret 216/2016. Resolució ajut XVI Trobada puntaires per import de 600 euros.
*Decret 217/2016. Resolució atorgant llicència d’obres a POA per millores a l’habitatge del
carrer Verge del Pilar, s/n
*Decret 218/2016. Resolució atorgament subvenció a Encarnació Martínez per millora façana
de l’habitatge del c/ Bassa Bona, núm. 9
*Decret 219/2016. Resolució atorgament targeta aparcament a favor de persones amb
disminució. Interessat A L P
*Decret 220/2016. Resolució acordant pagament 2n termini subvenció Coral 2016, per import
de 1466 euros.
*Decret 221/2016. Acordant ajut 2016 al Club Patí Alcoletge, per import de 3000 euros.
*Decret 222/2016. Acordant pagament trofeus Club Patí Alcoletge, per l’organització de la
VIII Copa Alcoletge.
*Decret 223/2016. Ajut per arranjament treballs de pintura per la parròquia d’Alcoletge.
*Decret 224/2016. Acordant ajut Llar de Jubilitats per la celebració de la Festa de Sant Esteve
2016.
*Decret 225/2016, acordant ajut a l’Associació de Dones, per la Marató de TV3, 2016.
*Decret 226/2016, Acordant la contractació del servei de grua amb l’empresa GRUES FERMA.
*Decret 227/2016, pel qual s’aprova les bases del concurs de façana de Nadal 2016.
*Decret 228/2016, acordant atorgar una subvenció a l’AMPA del Col.legi Mare de Déu del
Carme per l’adquisició de llibres de text 2016.
*Decret 229/2016, acordant l’aprovació de la relació de factures núm. 14, per import de
77.063,07 euros.
*Decret 230/2016, acordant ajut entitat FREE TIME, assegurances responsabilitat civil i
accidents 2016, per import de 584,84 euros.
*Decret 231/2016, pel qual s’acorda el pagament del 2n termini de l’ajut al Club futbol
d’Alcoletge, temporada 2016/2017.
*Decret 232/2016, pel qual s’aprova i accepta el pressupost de l’empresa ENTE ,per adequació
enllumenat compliment disposicions contra la contaminació lumínica.
*Decret 233/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 15 per import de 25508,73
euros.
*Decret 234/2016, pel qual s’atorga la llicència núm. 5/2016 tinença de gossos perillosos N V
*Decret 235/2016, pel qual s’autoritza a l’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons, la
celebració de la festa de Cap d’any.
*Decret 236/2016, pel qual s’aprova i accepta el pressupost de l’empresa COMPRAT 47, S.L.
per l’execució d’obres vinculades a la construcció del mur del Tossal de l’Agustinet.
*Decret 237/2016, pel qual s’atorga llicència d’obres a A T B, per la construcció d’un habitatge
unifamiliar al c/ Enric Granados.
*Decret 238/2016, pel qual s’atorga llicència d’obres a B T ,CB, per la reforma de la teulada de
magatzems del Camí del Riu.
*Decret 239/2016, pel qual s’atorga llicència d’obres DQC, reformes habitatge del carrer
Pompeu Fabra
*Decret 1/2017, pel qual s’acorda denegar a ENDESA , llicència d’obres per subministrament
aeri de llum en finca urbana c/ Pompeu Fabra
*Decret 2/2017, pel qual l’alcaldessa delega funcions per celebrar un matrimoni civil a favor
del regidor Josep Maria Gras Charles.
*Decret 3/2017, pel qual s’atorga targeta d’aparcament a favor de E R T

06/02/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 2 de 2

06/02/2017 Secretari accidental
Rosa Carme Clivillé Segarra

Signatura 1 de 2

La Sra. alcaldessa, li comenta al regidor Sr. Carvajal que tal com va suggerir ell, s’ha demanat a
Ferrocarrils de la Generalitat que instal.li algun punt de llum al baixador del tren de la línia de la
Pobla. El regidor Sr. Josep Maria Mateu, manifesta que ha tingut contactes amb el Cap de
Manteniment d’Infraestructures de Lleida i que han quedat per anar-ho a veure conjuntament i
estudiar la solució.
El regidor Sr. Ribes, pregunta pel tema “porta a porta” del servei de recollida d’escombraries.
La Sra. alcaldessa, explica que el proper dijous, dia 2 de febrer, tècnics del Consell Comarcal
faran un xerrada informativa per a tot el poble de la que es farà força divulgació perquè és
interessant que la gent conegui les propostes .
També explica la senyora Alcaldessa que en el darrer Consell d’Alcaldes els van informar que
ara ja farien arribar el model de conveni perquè cada municipi decideixi quin tipus de recollida
vol tenir durant els vuit anys propers.
També manifesta que el Consell Comarcal ha fet arribar les dades relatives a l’estudi fet al
poble relatiu a la recollida d’escombraries però que aquest no aporta suficient informació
Pàgina 13 de 14
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Tot seguit també el regidor Sr. Carvajal pregunta si es va fer alguna actuació per que es procedís
a l’arranjament d’un contenidor de plàstic de la zona de l’Estació. El regidor Sr. Mateu
manifesta que no havia passat la incidència. El Sr. Carvajal diu que ell ho va fer l’advertiment
a personal del Consell Comarcal i aquest van dir que calia passar una incidència per tal que
l’empresa del servei de recollida procedís a l’arranjament del contenidor i que a l’endemà
d’aquesta conversa, personal de la repetida empresa va portar un contenidor nou.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

La regidora Sra. Núria Mirada, pregunta si s’ha fet publicitat de l’existència de dues oficines
sense ocupar al Viver d’empreses.
La Sra. Alcaldessa, li respon en el sentit que hi ha una petició per resoldre per manca de
documentació i que pel que fa a l’altra oficina ja havia comentat que se n’hauria de donar
publicitat als efectes que qualsevol persona interessada que compleixi amb els requisits pugui
accedir al seu ús, i que pren nota perquè es faci.
El regidor Sr. Xavier Iglesias, demana que se’ls expliqui el funcionament d’aquest nou sistema
de convocatòria digital.
La Sra. alcaldessa, li diu que es tracta d’una notificació a través de la plataforma e-notum i que
una vegada tramesa la convocatòria a l’interessat aquest rep un avís al seu correu perquè a
través de l’enllaç obri la pròpia bústia d’e-notum i un cop oberta la bústia ha d’acceptar la
notificació i d’ençà del moment de l’acceptació s’entén convocat.
El regidor Sr. Iglesias també demana que la documentació dels assumptes del Ple se’ls hi faci
arribar en paper donat que resulta més còmode per examinar les propostes i resta d’informació
que les acompanya.
Els regidor Sr. Carvajal també es manifesta en el sentit que la documentació independentment
que li sigui tramesa per correu electrònic la vol rebre també en paper.
La Sra. alcaldessa diu que se’ls farà arribar en paper tal com ho sol·liciten.

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

7. Precs i preguntes.

Codi Segur de Validació

Els regidors es donen per assabentats.

Url de validació

*Decret 4/2017, pel qual s’atorga un gual per la finca urbana del c/ Sant Jordi, de JM F S
*Decret 5/2017, pel qual s’autoritza venda ambulant per una xurreria al carrer Nou.
*Decret 6/2017, acordant la devolució de l’aval de la Junta de Compensació La Nora, Sector A
per respondre de les obres d’urbanització de l’àmbit.
*Decret 7/2017, acordant la declaració d’un dia de dol en condemna per l’homicidi de dos
agents rurals.
*Decret 8/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 16 per import de 47139,70 euros.

Maria Lluïsa Prat Boneta

06/02/2017 Alcaldessa
Signatura 2 de 2

Rosa Carme Clivillé Segarra

06/02/2017 Secretari accidental
Signatura 1 de 2
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L'alcaldessa
Ma. Lluïsa Prat Boneta

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

La Secretària acctal.
Rosa C. Clivillé Segarra

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores quinze minuts del dia trenta de gener de dos mil disset que, un cop aprovada, serà
transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la Sra. alcaldessa i
per mi, la secretària, que ho certifico.

Codi Segur de Validació

La regidora Sra. Núria Mirada, pregunta quan està previst començar els cursos de fotografia que
s’han vingut fent en els darrers anys. L’alcaldessa diu que encara s’ha de fer el pla de cursos per
aquest any 2017 i que donat que el de fotografia ha estat un dels que ha tingut més bona
acollida s’estudiarà inclouren algun aquest any, no obstant es farà reunions prèvies per valorar
les demandes i necessitats a cobrir i llavors s’informarà al respecte.

Url de validació

davant els dubtes que es plantegen, donat que únicament es descriu la situació actual i que
tampoc dona informació del cost del servei.
A pregunta del regidor Sr. Iglesias, l’alcaldessa manifesta que el grup de govern inicialment es
va pronunciar a favor del porta a porta perquè és la manera d’augmentar el percentatge de
reciclatge, però que tenen molts dubtes que han d’acabar d’aclarir tan per la part econòmica
com detalls del funcionament.
La senyora alcaldessa també informa que es vol fer una consulta a la població.

